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Regulamin przyj ęć do Liceum Ogólnokształc ącego dla dorosłych oraz 
na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone w Zespo le Szkół 

Powiatowych w Goworowie na rok szkolny 2020/ 2021 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2019r.poz. 1148  ze zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,  

placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1737) 

3. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji 

uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 

§ 1 

 O przyjęcie do klasy pierwszej / na semestr pierwszy może ubiegać się : 

1. Do klasy pierwszej  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - absolwent gimnazjum, który 

ukończył lub ukończy do końca bieżącego roku 18 lat, albo absolwent 8-letniej Szkoły 

Podstawowej, który ukończył lub ukończy do końca bieżącego roku 18 lat 

2. Na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - absolwent gimnazjum, który ukończył lub ukończy do końca 

bieżącego roku 18 lat, albo absolwent 8-letniej Szkoły Podstawowej, który ukończył lub ukończy do 

końca bieżącego roku 18 lat. 

§ 2 

Rekrutację kandydatów do wymienionych w § 1  typów szkół regulują następujące zasady: 

1. W okresie od 29 czerwca do 03 lipca kandydaci do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  lub 

kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe, składają wnioski o przyjęcie wraz z załącznikami. 

2.  do 21 lipca szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie. Do szkoły dla dorosłych i na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmowani są wszyscy kandydaci spełniający wymagania, co do 

wieku kandydata oraz ukończonej szkoły. 

3. 22 lipca  szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do liceum ogólnokształcącego  dla  dorosłych  lub na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe. 

4. od 22 lipca do 27 lipca kandydaci potwierdzają wolę przyjścia do liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

5. 27 lipca godz. 14:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych lub nieprzyjętych do liceum ogólnokształcącego  dla  dorosłych  lub na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe. 

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą trwającą  do 28 sierpnia do 

godz. 14:00. 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. 

2. Wzór wniosku o przyjęcie do kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 

                                                                                                                           

 

   Zatwierdził 

 

 

Goworowo, 27.02.2020r. 


